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N-ai card,
„n-ai sănătate”!
George Maior: Vor mai exista
atentate teroriste în Europa

Deşi iniţial, reprezentanţii CNAS au declarat că acele carduri
naţionale de sănătate care au rămas nedistribuie prin poştă
vor ajunge la asiguraţi prin intermediul medicilor de familie,
acestea vor putea fi ridicate acum de la Casa Judeţeană
de Sănătate. Potrivit conducerii CNAS, la nivel naţional au
rămas nedristribuite aproximativ un milion de carduri.
La Braşov operaţiunea de distribuire a cardurilor va începe
de joi, 15 ianuarie. Astfel, braşovenii sunt aşteptaţi la sediul
CASJ Braşov, cam.1 ghişeul 3, la parter în cadrul următorului program de lucru: Luni – Joi: 13.00 – 16.00
Vineri: 12.00 – 14.00.

VALUTĂ

Euro
4,4856
USD
3,8023
Gram Aur 149,3738

METEO

Soare
-6°C /3°C

Cardurile vor fi eliberate posesorului în baza actului de
identitate (copie şi original) sau unei persoane împuternicite
legal în acest sens în baza actului de identitate (copie şi
original) al titularului precum şi actului de identitate (copie
şi original) a persoanei împuternicite. Începând de la 1 februarie 2015 în paralel cu Cardul naţional va funcţiona şi
actualul sistem de validare a calităţii de asigurat, pentru o
perioadă de 3 luni de zile, perioadă în care se va acorda
asistenţă medicală tuturor asiguraţilor chiar dacă nu sunt,
la momentul acordării serviciului medical, în posesia
cardului naţional.

Directorul Serviciului Român de Informaţii, George Maior,
a declarat ieri, în cadrul unui interviu acordat pentru Ziare.com
că vor mai exista atentate teroriste în Europa şi că au fost
dejucate atentate şi în România. Serviciile secrete europene
sunt pregătite pentru noul nivel de terorism, dar nu există
securitate absolută, a mai atras atenţia şedul SRI.
„Discutăm la nivelul serviciilor europene problema cetăţenilor
din state occidentale, dar de origine musulmană, care participă
la evenimentele din Siria şi revin apoi în spatiul european,
fie cu o anumită radicalizare a viziunilor, fie cu o pregătire
militară şi de planificare foarte bune, obţinută acolo în câmpul
de luptă. Sunt sute de asemenea cetăţeni europeni care revin
din Siria în Franţa, Marea Britanie şi în alte state europene.
Aceasta chestiune creează o ameninţare directă la securitatea
europeană. Din păcate, nu pot decât să confirm ceea ce spune
şi directorul serviciului britanic MI5, Andrew Parker, că vor
mai exista din acest motiv atentate în Europa. Trebuie să fim
atenţi şi vigilenţi la această legătură cauzală”, a spus Maior.
Întrebat dacă serviciile europene sunt pregătite pentru această
up-gradare a terorismului, George Maior a declarat că s-a
discutat despre acest subiect, dar că nu există securitate
absolută. Totodată, George Maior a precizat că au existat
atentate dejucate şi pe teritoriul României, dar că în acest
moment nu ne aflăm într-un pericol major.
„Au existat, nu intru în detalii. Am acţionat strict în registrul
preventiv şi ne-am îndeplinit misiunea. Nu au existat evenimente
şi datorită unor acţiuni mai subtile, mai discrete, pe care le-am
avut în vedere la nivelul SRI, inclusiv prin expulzări de
persoane, nepermiterea accesului unor persoane suspectate
de asemenea activităţi şi realizarea unui tablou informativ
precis asupra riscurilor cu care ne confruntăm”, a mai declarat
directorul SRI. „Nu, nu suntem (în pericol – n.r). Populaţia
trebuie să înţeleagă că facem tot posibilul să menţinem acest
nivel de alertă şi să ţinem departe de teritoriul naţional
asemenea evenimente.” a explicat George Maior.

Blocaj de la Ministerul Sănătăţii

Începe balul pentru „olimpice”

Există spaţiu amenajat, echipamentele medicale au fost achizitʼionate
şi chiar instalate, însă nu sunt dentişti! Spitalul Judeţean Brașov poate
asigura asistenţă stomatologică de
urgenţă de aproape un an, dar Ministerul Sănătăţii nu a aprobat nici
până acum, cele cinci posturi pentru
doctorii specialişti. Managerii unităţii

Echipa de baschet feminin, Olimpia
CSU Braşov, va disputa primul joc
din 2015, mâine, în deplasare cu CSM
Satu Mare. Partida este o adevărată
finală pentru trupa de sub Tâmpa care
se află în luptă directă cu fetele de la
Satu Mare pentru ocuparea unui loc
în play-off. „Avem în faţă o săptămână foarte importantă. Dacă reuşim

medicale au făcut nu mai puţin de
cinci solicitări, doar că ele au rămas
fără niciun răspuns. Mai mult decât
atât, ministrul Nicolae Bănicioiu a
promis în urmă cu două luni braşovenilor deblocarea acestor locuri de
muncă. Fondul de salarii necesar
pentru cei cinci stomatologi este de
16.500 de lei pe lună.
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să câştigăm cele două jocuri cu CSM
Satu Mare şi Nova Vita Târgu Mureş,
consider că în proporţie de 90% neam îndeplinit obiectivul şi vom putea
aborda restul returului cu o altă presiune. Vom încerca să obţinem o poziţie cât mai bună la finalul sezonului
regulat”, a declarat tehnicianul Dan
Calancea.
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Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
Administraţia Naţională de Meteorologie a realizat o estimare a evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 12 - 25 ianuarie 2015. Astfel, în următoarele
săptămâni, temperaturile prognozate vor fi, în general,
mai mari decât normalul perioadei. În Transilvania, intervalul va debuta cu o vreme destul de rece pe timpul nopților,
când vor fi valori în medie de -9... -7 grade, chiar scăzute
în dimineața zilei de 14 ianuarie, în special în depresiuni.
Pentru cea de-a doua săptămână se estimează un regim
termic nocturn în medie de -6... -3 grade. Pe parcursul zilelor, temperaturile se vor situa în marea lor majoritate
peste cele specifice perioadei din an, în medie de la două
grade la 5 grade, cu valori mai scăzute în special în zonele
depresionare, unde cu precădere în perioada 14-15 ianuarie va fi ceață mai persistentă. În prima săptămână
condițiile de precipitații vor fi foarte reduse, dar probabilitatea pentru precipitații mixte, cu caracter temporar va
crește după data de 18 ianuarie.

Trenurile au întârzieri din cauza vremii
CFR a anunțat că trenurile de călători pot ajunge la
destinație cu întârzieri între 10 şi 20 de minute deoarece
se circulă în condiţii de iarnă şi pot apărea deranjamente
pe anumite intervale de staţii, care necesită intervenţie
pentru remediere. 22 de județe inclusiv Brașovul s-au
aflat până ieri la prânz sub avertizare cod galben de ninsoare şi vânt. Compania Națională de Căi Ferate recomandă călătorilor ca înainte de plecarea la drum să se
informeze telefonic la Gara CFR din localitatea de plecare
pentru informații actualizate despre mersul trenului cu care
intenționează să călătorească.

România vrea să cumpere încă o escadrilă de avioane F-16
România ar mai putea cumpăra, în următorii ani, 12 avioane de luptă F-16. Proiectul se află deja pe masa Ministerului Apărării. Potrivit ministrului apărării, Mircea Dușa,
flota aeriană de luptă deja existentă trebuie completată
pentru a realiza capacitatea negociată cu NATO. „Pentru
a-și realiza capacitatea negociată în 2004 cu NATO, vizavi
de aviația de vânătoare, trebuie pe un program multianual
să pregatească achiziția celei de-a doua escadrile”, a explicat Dușa. Nu a fost stabilită până acum ţara care va
livra României noile avioane de luptă şi nici suma alocată
de Guvern. Cea de-a doua escadrilă ar urma să completeze flota aeriană de luptă deja existentă, respectiv avioanele de tip F-16 comandate deja de Forţele Aeriene
Române, dar și cele câteva Mig21 Lancer, care însă nu
vor mai putea zbura după 2018. Aparatele de zbor vor
avea ca misiune securizarea spaţiului aerian românesc.
În urma consultărilor cu toate partidele politice, președintele
Klaus Iohannis a anunțat, ieri, că a obținut consens pentru
ca bugetul Armatei să atingă 2% din PIB în 2017.
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România, anul 2015:
în jur de 15-20 cutremure
de adâncime pe lună
Activitatea seismică din
zona Vrancea se va încadra în 2015 în media de
15-20 de cutremure de
adâncime pe lună.
„Pe baza statisticilor pot să
vă spun cu destul de mare încredere că vom avea cutremure
în zona Vrancea în 2015, între
15-20 de cutremure pe lună,
cutremure adânci. Pentru cele
de suprafață este puțin mai dificil de evaluat pentru că acestea
apar mai sporadic și este greu
de prezis, dar cu siguranță vor
fi și câteva din acestea de
suprafață, dar nu consider că
vor fi mai mari decât cutremurul
înregistrat în luna noiembrie a
anului trecut de 5,7 grade pe
scara Richter”, a zis directorul
știintʼific al Institutului Natʼional
pentru Fizica Pământului
(INFP), Mircea Radulian, notează agrepres.ro
În ceea ce privește anul
2014, Mircea Radulian a afirmat că acesta a fost caracterizat
de o activitate seismică putʼin
mai mare decât în anii trecutʼi,
dar în limite normale, cu o medie de 18-20 de cutremure pe
lună.
„Noi privim statistic. De multe ori apar grupate 2 — 3 cutremure pe zi, chiar până la 5.
Este o caracteristică a zonei
Vrancea, dar nu este un motiv
de îngrijorare faptul că apar
câteodată grupate, însă media

este de unul pe zi. Noi intrăm
în alertă dacă, de exemplu, fie
sunt foarte multe, peste 5 cutremure, dar nu s-a întâmplat în
ultimii ani, ori nu sunt deloc,
atunci este o situație mai alarmantă. Este o activitate extrem
de complexă, și nu se poate calcula matematic, ci doar statistic.
Statistica este bună pentru cutremure mici și moderate, dar
dacă ne referim la cutremure
mari, lucrurile se complică pentru că nu sunt așa multe. Statistica spune că există o
oarecare frecvență dar asta nu
înseamnă că nu poate să apară
oricând un cutremur mai mare.
Începând cu secvența din 2013,
de la Galați și continuând cu

2014 și 2015, cred că este o activitate mai activă nu numai în
Vrancea, ci și în zona arcul subcarpatic, chiar dacă nu este de
mare intensitate. Pământul are
perioade, nu este chiar așa de
constant, dar ar fi îngrijorător
dacă ar fi o creștere permanentă
a acestei activități, atunci ar putea fi anumite semne de întrebare”, a explicat Radulian,
potrivit agerpres.ro.
În opinia acestuia, cutremurele de adâncime din Vrancea
sunt mai periculoase pentru România pentru că sunt mai mari
ca magnitudine și mai frecvente
decât cele de suprafatʼă.
„Pentru România, cutremurele de adâncime din Vrancea

sunt cele mai periculoase din
două motive pentru că sunt și
cele mai mari ca magnitudine
dar sunt și cele mai frecvente,
mai sunt câteva zone — zona
Făgăraș, zona Dobrogei și Banat — unde se mai întâmplă
cutremure mai mari, dar sunt
foarte rare. Dacă vrea cineva
să facă prognoza pentru anii
următori este clar că Vrancea
este pe primul loc. Este probabilitatea cea mai mare să se
producă probleme”, a spus Mircea Radulian.
De la începutul anului, în
zona seismică Vrancea au avut
loc 11 cutremure. Cel mai mare
a avut magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter.

ASF caută o soluţie
privind preţurile la
RCA pentru tineri
Autoritatea de Supraveghere Financiară analizează sistemul de asigurări RCA pentru tinerii
sub 25 de ani anuntʼând că, până la sfârșitul
lui februarie, vrea să găsească o soluţie acceptabilă pentru această categorie de clienţi.
„Autoritatea de Supraveghere Financiară
desfăşoară în prezent un proces de analiză a
modului în care sunt stabilite, de către societăţile de asigurare, tarifele RCA pentru segmentul tinerilor. Dorim ca până la finele lunii
februarie să identificăm, prin dialogul iniţiat
deja din luna decembrie 2014 cu asigurătorii,
o soluţie acceptabilă pentru această categorie.
Aceştia au modalităţi diferite de a calcula tarifele, conform propriilor standarde, vrem însă
să acţionăm - prin instrumentele pe care le
avem la îndemână - în direcţia eliminării diferenţierilor excesive”, se arată într-un răspuns
al instituţiei la solicitarea Mediafax.
În sistemul de asigurări RCA actual tinerii
sub 25 de ani pot ajunge să plătească tarife de
peste 2.000 lei.
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Serviciul de urgență stomatologică de la
Brașov, blocat de un an de Ministerul Sănătății
Spitalul
Judeţean
Brașov poate asigura
asistenţă stomatologică
de urgenţă de aproape
un an, dar Ministerul Sănătăţii nu a aprobat nici
până acum, cele cinci
posturi pentru doctorii
specialişti.
Managerii unităţii medicale
au făcut nu mai puţin de cinci
solicitări, doar că ele au rămas
fără niciun răspuns. Mai mult
decât atât, ministrul Nicolae
Bănicioiu a promis braşovenilor deblocarea acestor locuri
de muncă, în timpul vizitei
electorale din luna noiembrie.
Pe vremuri, în Braşov există un serviciu numit Urgenţe
stomatologice. De 25 de ani
această facilitate nu mai există. De mai bine de un an, însă
Consiliul Judeţean a pornit un
proiect de reînfiinţare a unui
cabinet stomatologic. El este
gata dotat, îşi mai aşteaptă
medicii care să asigure asistenţă medicală de urgenţă 24

din 24 de ore, 7 zile din
şapte.
„Am cumpărat aparatura pentru Serviciul
stomatologic de urgență
încă din luna decembrie
2013, iar acum este depozitată în subsolul Spitalului Județean. De ce?
Pentru că de atunci Ministerul Sănătății nu ne
alocă posturile pentru
funcționarea acestui
serviciu medical, extrem
de necesar pentru
populație. Am avut
discuții și cu Colegiul
Medicilor Stomatologi,
a venit și ministrul
Sănătății, Nicolae Băncioiu în campania electorală pentru funcția de
președinte și a făcut
promisiuni dar nu s-a
făcut nimic. Facem un
apel pentru deblocarea
acestei situații”, a declarat Mariana Câju,
președintele Comisiei Există spaţiu amenajat, echipamentele medicale au fost achizitionate şi chiar instalate, însă nu sunt dentişti!
de Sănătate din Consi-

Revoluţionarii nu renunță la proteste
După aproape opt ore, protestul revoluţionarilor care au
manifestat, ieri, în Piaţa Victoriei s-a încheiat fără incidente,
dar şi fără soluţii.
Obligaţi să obţină noi certificate prin care să ateste că au
avut „un rol determinant” la Revoluţie, revoluţionarii au purtat
negocieri cu ministrul Finanţelor, Darius Vâlcov, şi cu ministrul delegat pentru Dialog social,
Liviu Pop. Negocierile au eşuat
însă.
„Nu am ajuns la nicio rezolvare. Se continuă protestele şi

greva foamei până când problemele noastre se vor rezolva.
Ei recunosc că ordonanţa pe
care au dat-o e de doi bani,
dar îl iubesc pe Adrian Sanda
(şeful Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor, n.r.) şi nu vor să îl demită. Pe noi ne interesează să
retragă ordonanţa. Am lăsat
de la noi şi am solicitat să anuleze articolul care prevede introducerea certificatului cu rol
determinant şi să anuleze acea
perioadă, 14 - 22 decembrie,
pentru că este o aberaţie”, a

declarat pentru Mediafax, Dorin Popa, unul dintre reprezentanţii revoluţionarilor.
Revoluţionarii cer în continuare intervenţia preşedintelui
Klaus Johannis, dar şi o întâlnire
cu premierul Victor Ponta.
Săptămâna trecută, revoluţionarii spuneau că sunt nemulţumiţi că nu au primit un
răspuns de la premier şi că vor
continua protestul la sediul Guvernului şi greva foamei, până
când va fi retrasă OUG privind
obligativitatea obţinerii de noi
certificate.

Apel pentru beneficiarii de ajutoare
alimentare de la Uniunea Europeană
Direcţia de Servicii Sociale
continuă până la data de 23
ianuarie 2015 distribuirea
ajutoarelor alimentare de la
UE.
Până acum au ridicat ajutoarele alimentare 9.348 de
beneficiari, dintre care 7.628
în 2014 şi 1.720 de beneficiari în 2015, din numărul total de 10.812 înscrişi pe liste.
Pe listele suplimentare, până
la această dată au fost acordate ajutoare alimentare unui
număr de 306 de beneficiari,
însă înscrierea pe liste suplimentare s-a încheiat în luna
decembrie 2014. „Facem
apel către beneficiarii care

sunt pe liste şi nu şi-au ridicat
ajutoarele alimentare să se
prezinte până la data de 23
ianuarie 2015, la sediul Direcţiei de Servicii Sociale, str.
Panselelor, nr.23, în zilele lucrătoare, în intervalul orar
9.00 -15.00”, a declarat Mariana Topoliceanu, directorul
DSS.
Potrivit legii, beneficiază
de ajutoare familiile şi persoanele care primesc alocaţie
potrivit legii venitului minim
garantat, familiile beneficiare
de alocaţie pentru susţinerea
familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, şomerii indemnizaţi cu alocaţie de

şomaj de până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi
la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă judeţene dar
care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, pensionarii
cu venituri din pensii mai
mici de 400 lei/lună, persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate,
adulţi si copii, persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991, Legii nr. 44,
Legii nr. 49/1999, Legii nr.
309/2002 sau Decretului-lege
nr. 118/1990, al căror venituri
cumulate se află sub 400 de
lei/lună. Relaţii suplimentare
la: 0368.469.995.
A.P.

liul Judetʼean Brașov.
„Noi am făcut o propunere la Ministerul
Sănătății în ideea în
care Ministerul plătește
salariile celor cinci medici, noi să fim cei care
să asigurăm cu materiale și cu ustensile
funcționarea în bune
condiții a cabinetului ”
a precizat dr. Adrian
Albotă, directorul Spitalului Judetʼean Braşov. Fondul de salarii
necesar pentru cei cinci
stomatologi nu ar trebui
să fie o problemă pentru Ministerul Sănătăţii,
în condiţiile în care
efortul financiar ar fi de
doar 16.500 de lei pe
lună. Aparatura de zece
mii de euro a fost plătită
de Consiliul Judeţean
pe bugetul din 2013,
achiziţia a fost făcută în
aprilie anul trecut, iar
utilarea a fost gata o
lună mai târziu.
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Flash economic
Topul celor mai mari salarii
Angajaţii din sectorul intermedierilor financiare au avut cele
mai mari salarii în noiembrie 2014, câştigul salarial mediu
net ridicându-se la 3.939 de lei, mai mare cu 5,1% faţă de
luna precedentă, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Pe locul al doilea se situează sectorul informaţii
şi comunicaţii cu un câştig salarial mediu net de 3.281 de
lei (+0,4% faţă de octombrie), urmat de industria extractivă,
cu 3.202 lei (-0,3%). La polul opus se află sectorul hotelurilor
şi restaurantelor, cu un câştig salarial mediu net de 1.033
lei (+3,5%), alte activităţi de servicii cu 1.200 de lei (+0,6%)
şi domeniul construcţiilor, cu 1.303 lei (+0,9%). Pe subsectoare, cele mai ridicate valori ale câştigului salarial mediu
net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor
naturale, respectiv 4.166 de lei (-7,4%), şi în fabricarea produselor din tutun, 3.960 lei (+8,3%).
Taxe notariale mai mari în 2015 pentru tranzacţiile
imobiliare, începând cu 1 ianuarie
Preţurile minimale după care se calculează impozitele
pe tranzacţiile cu locuinţe, terenuri sau spaţii comerciale
au fost majorate cu 3%-5% de către Camerele Notarilor
Dacă vrei să cumperi sau să vinzi o locuinţă, un teren,
un spaţiu comercial sau numai un garaj, trebuie să treci
obligatoriu pe la un notar public. Pentru autentificarea
tranzacţiei, notarul percepe o taxă pe care o calculează
în funcţie de plafoanele dintr-o grilă cu preţuri minimale.
Aceste preţuri minimale tocmai au fost majorate. Rolul
acestor preţuri este acela că partenerii dintr-o tranzacţie
imobiliară pot vinde/cumpăra imobilul la orice cotaţie,
însă în cazul în care cotaţia este mai mică decât preţul
minimal vor plăti taxa notarială la nivelul minim. Dacă
vindeţi o casă cu 5.000 de euro, dar preţul minimal este
de 7.500 de euro, veţi plăti taxa notarială ca şi cum aţi
fi vândut-o cu 7.500 de euro (preţul minimal).

ECONOMIC

Marţi

Fiscul calculează contribuţii
la venituri fictive
Chiar dacă au câştigat
doar câţiva lei, statul le
pretinde celor care au exclusiv venituri din dobânzi, dividende sau
chirii să plătească sute de
lei CAS.
Zeci de mii de decizii de impunere au fost răspândite de
Fisc în ultimele săptămâni. În
unele cazuri, veniturile nici măcar nu erau reale, scrie revista
Capital.
Persoanele care au venituri
doar din dobânzi, dividende,
chirii, jocuri de noroc, dar şi din
vânzarea rablelor la Remat sau
a fierului vechi sunt obligate să
achite contribuţia de sănătate
(CAS). Indiferent de cuantumul
câştigului, CAS se calculează la
o bază lunară care nu poate fi
mai mică decât salariul minim
brut pe ţară. De exemplu, pentru
2012, datoria este de 462 lei,
pentru că CAS de 5,5% se aplică la salariul minim de la acea
dată, de 700 lei lunar, adică
8.400 lei anual.

Conform legii, persoanele
care au venituri din aceste surse
trebuie să le declare şi să plătească pentru ele CAS (dacă veniturile sunt mai mici decât
salariul minim brut, CAS se calculează la nivelul acestuia). În
cazul în care nu sunt depuse declaraţii, Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF)
estimează, din oficiu, veniturile
şi emite decizii de impunere.

Reglementările privind plata
CAS şi stabilirea din oficiu a
obligaţiilor sunt în vigoare de
câţiva ani. Preluarea administrării contribuţiilor de către
ANAF, în 2012, a mărit ritmul
de depistare a celor care nu au
depus declaraţii. Analiza superficială a provenienţei banilor a
dus la apariţia unor situaţii absurde.
Casnice care au vândut fier

vechi de câteva zeci de lei pe
lună sau care au primit alocaţiile
copiilor în conturi bancare au
fost raportate la Fisc de către
plătitorii de venituri: firme şi
bănci. În lipsa unor declaraţii
fiscale, dar şi a unei documentări temeinice, ANAF le-a înregistrat ca beneficiari de
venituri şi le-a calculat CAS la
salariul minim. În aceeaşi situaţie sunt şi foarte mulţi acţionari
la SIF-uri din programul de privatizare în masă. Deşi le reveneau dividende de câţiva lei pe
care nici măcar nu le-au încasat,
întrucât plăţile nu s-au făcut din
cauza costurilor mai mari decât
veniturile, micilor acţionari li sau imputat datorii de sute de lei.
Explicaţia este că SIF-urile au
depus declaraţii la ANAF privind distribuirea dividendelor.
Prin urmare, Fiscul a calculat
din oficiu CAS şi a emis decizii
de impunere. Cei vizaţi au fost
complet luaţi prin surprindere
pentru că nu aveau cunoştinţă
de presupusele venituri.

Prețurile locuințelor la Brașov
au scăzut cu 30% în ultimii șase ani
Preţurile locuinţelor din Sibiu şi Timişoara au scăzut cel
mai puţin în ultimii şase ani,
cu 16%, respectiv 25%, în
condiţiile în care în Râmnicu
Vâlcea, Constanţa şi Bucureşti
au fost consemnate cele mai
mari deprecieri, de peste
40%, potrivit datelor portalului imobiliare.ro.
Portalul a realizat o analiză la nivelul a 15 oraşe reşedinţă de judeţ pe
segmentul apartamentelor.
Cu un declin moderat al preţurilor în perioada de recesiune, respectiv sub 40%, au
fost plasate Braşov (-30%,
până la 818 euro), Cluj-Napoca (-32%, până la 968
euro), Iaşi (-33%, până la
799 euro) şi Ploieşti (-34%,
până la 733 euro).

Ecartul dintre cele două
momente a fost micşorat însă
de tendinţa de creştere a preţurilor consemnată de la finele lui 2013 până în 2014,
aprecieri care s-au situat la
2,6% în Braşov, la 1,8% în
Cluj-Napoca, 2,5% în Iaşi şi
2,6% în Ploieşti. În zona Braşovului, pretenţiile vânzăto-

rilor se situau anul trecut la
o medie de 816 euro pe metru pătrat util, în scădere cu
39,1% faţă de nivelul de
1.340 de euro pe metru pătrat consemnat în 2008.
Casele braşovene s-au apreciat însă anul trecut, cu o medie de 1,4%, de la 805 euro
pe metru pătrat.

Stiglitz: Zona euro trebuie restructurată
Europa are nevoie de reformă chiar la nivelul structurii
zonei euro şi de inversarea
măsurilor de austeritate, scrie
pentru Project Syndicate Joseph Stiglitz, laureat al premiului Nobel pentru
economie şi profesor la Universitatea Columbia.
După mult timp, SUA dau
semne de revenire din criza
care a izbucnit la sfârşitul ad-

ministraţiei preşedintelui George W. Bush, când semiimplozia sistemului financiar
american a trimis unde de şoc
în întreaga lume.
Dar nu este o revenire puternică. Cel puţin diferenţa
dintre unde economia ar fi
putut ajunge şi unde este astăzi nu se lărgeşte. În cele mai
multe ţări membre ale UE,
GDP per capita este mai mic

decât era înainte de criză. O
jumătate de deceniu pierdută
se transformă rapid într-un
deceniu întreg.
În spatele statisticilor reci,
vieţile sunt ruinate, visele sunt
spulberate, iar familiile se destramă sau nici măcar nu se
formează în condiţiile în care
stagnarea – depresiunea economică în unele ţări – persistă
an după an.
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60.000 de copii sunt
„prizonierii“ statului român
Mii de familii renunţă
anual la dorinţa de a
adopta un copil după ce
sunt tratate cu ignoranţă de sistemul românesc.
Aproape 60.000 de micuţi
sunt în continuare instituţionalizaţi în condiţiile în care
autorităţile au în plan ca în
următorii ani să rezolve definitiv această situaţie. Deşi primesc atestat de familie aptă
de adoptʼie, multe dintre acestea nu ajung niciodată la momentul în care vor putea testa
compatibilitatea cu un copil,
iar legile care vor să înlesnească sistemul sunt respinse
pe bandă rulantă.
Actuala legislaţie prevede
că, până ca un copil să fie declarat adoptabil, este nevoie
de identificarea şi ulterior de

acordul rudelor de până la
gradul al IV-lea. Un simplu
refuz înseamnă câteva luni
pierdute nu doar din viaţa copilului, ci şi a familiei care
vrea să salveze o viaţă. Azota
Popescu, o fostă profesoară
din Braşov, acum o vehementă activistă în ceea ce priveşte
schimbarea sistemului, ne dă
un exemplu concret.
„O doamnă româncă, stabilită în Italia de peste 20 de
ani, şi-a dorit enorm să înfieze
un copil român. Legea prevede că în cazul persoanelor cu
dublă cetăţenie este nevoie ca
acea persoană să rămână un
an în ţară, apoi să depună cerere de evaluare. Zis şi făcut.
A stat un an, a obţinut până
la urmă un atestat, care, atenţie, este valabil un an. În tot
acest timp, cei de la Oficiul
Român pentru Adopţii trebu-

iau să vină cu variante pentru
a găsi compatibilitate. În acea
perioadă, în 2012, erau 600
de copii declaraţi adoptabili.
Timp de un an, nu a primit
nicio veste. Nu i s-a prezentat
niciun caz, iar ulterior a expi-

rat atestatul. Iar Elena noastră, pentru că aşa o cheamă,
s-a întors în Italia. Un copil
putea să aibă parte de un viitor, aşa rămâne singur în faţa
unui destin”, explică Azota
Popescu.

Cifrele sunt dramatice în
momentul de faţă. În 2013,
spre exemplu, doar 743 de
copii au reuşit să ajungă în
sânul unei familii, asta în
condiţiile în care s-au oferit
1.630 de atestate de persoană/familie aptă să adopte.
Asta în condiţiile în care
anual aproximativ 1.000 de
copii sunt abandonaţi de părinţii lor naturali. Greutatea
cu care se desfăşoară întreg
sistemul îi descurajează pe
majoritatea. Anual, atestatul
trebuie refăcut.
„E nevoie de o nouă evaluare şi din nou aceeaşi ineficienţă bolnăvicioasă. O birocraţie care te face să renunţi într-un final. De fapt,
aici e problema”, adaugă
cea care ocupă funcţia de
preşedinte al Asociaţiei
Catharsis.

50.000 de euro, cheltuielile
cu un copil abandonat
Îmbunătăţirea sistemului de
adopţii nu ar însemna doar
salvarea unui viitor, ci şi o
economie în bugetul statului.
Costurile cu un copil instuţionalizat sunt de aproximativ
32 de lei pe zi, adică 960 de
lei lunar, ceea ce înseamnă un
cost de aproximativ 11.520
de lei pe an.
Dacă am lua cazul unui copil abandonat după primele
zile de la naştere, costurile totale ale statului ajung la
207.360 de lei în cei 18 ani
petrecuţi într-un centru de
plasament. În schimb, în
cazul adopţiei unui copil, statul ar cheltui aproximativ
20.000 de lei, ceea ce reprezintă indemnizaţia oferită
timp de un an părintelui
adoptator.

Șomajul la Brașov, sub 5% anul trecut
Șomajul rămâne, la Brașov,
în cote acceptabile. Astfel, la
data de 31 decembrie 2014, la
Agentʼia Judetʼeană de Ocupare
a Fortʼei de Muncă (AJOFM)
Braşov erau înregistrate 10.850
de persoane în căutarea unui
loc de muncă, dintre care 4.537
sunt femei.
Luna trecută, au fost luatʼi în
evidentʼă 949 de șomeri şi au
ieşit din evidenţa AJOFM Braşov 1.180 persoane, iar în
această perioadă și-au găsit un
loc de muncă 352 de persoane,
dintre care 160 de femei.
În ceea ce privește valoarea
ratei şomajului înregistrată la
nivelul judeţului Braşov la finele
lunii decembrie 2014, aceasta
a fost de 4,28%, în uşoară scadere faţă de cea înregistrată la
finele lunii noiembrie 2014, respectiv 4,37%. Astfel, acest indicator plasează Brașovul sub
media natʼională în ceea ce
privește rata șomajului.
„Din totalul persoanelor
aflate în evidenţa Agenţiei,
2.624 persoane (1.332 femei)
beneficiază de indemnizaţie de
şomaj (cf. Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, cu modificările
şi completările ulterioare), 2.381
persoane au beneficiat de adeverinţe în vederea obţinerii venitului minim garantat cf. Legii
nr.416/2001, diferenţa fiind persoane aflate în căutarea unui

loc de muncă”, a precizat
Liliana Dragomir, director executiv al AJOFM Brașov.
Topul șomerilor pe localități.
Repartizarea în teritoriu a şomerilor înregistraţi în evidenţa
Agenţiei se prezintă astfel:
municipiul Braşov - 1.420
persoane (802 femei), Făgăraş
- 625 persoane (294 femei),
Săcele - 581 persoane (230 femei), Zărneşti - 317 persoane
(151 femei), Râşnov - 297
persoane (140 femei), Rupea
- 261 persoane (93 femei),
Codlea - 177 persoane (93 femei), Victoria -138 persoane
(74 femei), Ghimbav - 27 persoane (16 femei) și Predeal 15 persoane (5 femei).
Din mediul urban provin
3.858 persoane (1.898 femei),
iar din mediul rural 6.992 persoane (2.639 femei). Femeile
reprezintă 42% din totalul şo-

merilor înregistraţi în evidenţa
Agenţiei. În funcţie de nivelul
studiilor, marea majoritate a
persoanelor aflate în evidenţa
AJOFM Braşov continuă să
fie cele fără studii medii 81%,
cu studii medii 13% şi cu studii superioare 6%.
Grupa de vârstă din rândul
căreia se înregistrează cei mai
mulţi şomeri este cea de până
la 29 de ani reprezentată de un
procent de 25%, la egalitate cu
grupa de vârstă cuprinsă între
40 – 49 ani, cu un procent de
25% din numărul persoanelor
aflate în evidenţa Agenţiei. Vârsta între 30-39 de ani reprezintă
23% din totalul şomerilor înregistraţi, urmată de categoria de
vârstă 50 – 55 ani cu 14% din
numărul total de persoane înregistrate iar şomerii cu vârsta
peste 55 de ani se regăsesc în
procent de 13%.
S. D.
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Radu Prişcu, cel mai mare
constructor de baraje
deosebite, Radu Prişcu va fi re- te Valea de Peşti, barajul de la
ţinut în învăţământul superior. Porţile de Fier I etc. În străinătate a proiectat şi a coordoÎn activitatea sa didactică, pro- nat construirea unor mari
fesorul Radu Prişcu a pregătit baraje în Iran, Bolivia sau Li42 de promoţii de ingineri hi- ban.
drotehnicieni. Paralel cu activitatea didactică, Radu Prişcu Braşoveanul a fost membru al
şi-a adus contribuţia directă la unor prestigioase foruri interrealizarea a 10 uzine hidro - naţionale de profil, a întreţinut
electrice şi a 25 de mari baraje relaţii cu mari personalităţi
din ţara noastră.
mondiale în domeniul barajelor şi a primit numeroase disDintre realizările sale cele mai tincţii şi recunoaşteri naţionale
de seamă remarcăm: barajul şi mondiale. Profesorul Radu
Secu-Bârzava, primul baraj cu Prişcu s-a stins din viaţă în plicontraforţi din România, nă activitate creatoare, la 24 febarajele în arc Negovanu şi bruarie 1987.
Vidraru, barajul cu rost perimetral Paltinu, barajele cu con- În 2010 Radu Prişcu a primit
traforţi Poiana Uzului şi Gura titlul de Cetăţean de Onoare
Râului, barajul de anrocamen- Post-Mortem al oraşului Braşov.

Ionel Radu Prişcu (1921–1987) a fost un pedagog şi inginer constructor de baraje braşovean, celebru pentru proiectarea barajului
Vidraru de pe râul Argeş (foto dreapta).
Ionel Radu Prişcu s-a născut la 22 ianuarie
1921 la Braşov, în casa învăţătorului Radu
Prişcu, în Şcheii Braşovului, unde tatăl său
a avut o laborioasă activitate, fiind director
de şcoală şi redactor de reviste. După terminarea claselor primare, frecventează
cursurile renumitului Liceu „Andrei Şaguna”. În perioada 1939–1944, Radu Prişcu
urmează cursurile Şcolii Politehnice din Bucureşti, pe care o termină cu distincţia „magna cum laudae”. Pentru calităţile sale
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Mai mulţi bani pentru cultură!
Instituţiile de cultură din
subordinea Consiliului
Local (Opera Braşov, Teatrul „Sică Alexandrescu”,
Filarmonica şi Teatrul
„Arlechino”) speră să primească o subvenţie cu
2,74 milioane de lei mai
mare decât în anul 2014,
potrivit propunerii de
buget care va intra
săptămâna viitoare în
dezbaterea comisiei economice a Consiliului local.
„Până pe 15 ianuarie toate
instituţiile din subordinea Consiliului Local trebuie să aibă
construite bugetele, pentru a fi
analizate de comisia economică şi apoi propuse spre aprobare în şedinţa din luna
februarie a Consiliului Local.
În urma discuţiilor cu şefii instituţiilor, am finalizat propunerile de bugete atât pentru
instituţiile de cultură, cât şi
pentru Poliţia Locală, Zoo
Braşov şi Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân,
pe care le coordonez. Am luat
în calcul propunerile instituţiilor respective, inclusiv inves-

Viceprimarul Adrian Atomei
tiţiile, şi urmează să supunem
analizei comisiei economice.
Nu este bugetul final, sumele
mai pot fi modificate în comisie, dar acestea sunt propunerile de la care pornim. În
bugete sunt incluse şi finanţările pentru festivalurile orga-

nizate de instituţiile de cultură,
precum şi cheltuielile cu
salariile şi de întreţinere şi
funcţionare”, a precizat viceprimarul Adrian Atomei, ieri,
în cadrul unei conferinţe de
presă. Veniturile din închirierea sălilor nu revin instituţiilor

de cultură cu titlul de venituri
proprii, ci intră în bugetul local.
Cea mai mare creştere a bugetului o înregistrează Opera
Braşov, propunerea fiind de 8
milioane lei pentru anul în curs,
faţă de 6,5 milioane de lei în
2014 şi 6,3 milioane lei în
2013. Potrivit viceprimarului,
creşterea subvenţiei este de 1,5
milioane lei faţă de anul 2014,
în contextul în care veniturile
proprii ale instituţiei sunt
estimate tot la aproximativ
400.000 de lei, ca şi anul trecut.
Creşterea subvenţiei se explică
în principal prin intenţia municipalităţii de a executa o serie
de reparaţii la clădirea Operei,
care nu a mai beneficiat de astfel de investiţii în ultimii ani.
Bugetul Teatrului „Sică
Alexandrescu” pentru anul
2015 este estimat la 4,1 milioane lei, faţă de 2,75 milioane lei în 2014 şi 2,3 milioane
lei în 2013. Subvenţia este de
2,5 milioane lei, în creştere
cu 107.000 lei faţă de 2014.
Filarmonica beneficiază de
un buget estimat la 5,4 milioane lei, faţă de 4,37 milioane lei
în 2014 şi 4,26 milioane lei în

2013. Subvenţia este de 5,13
milioane lei, cu 1,1 milioane
lei mai mare decât anul trecut.
Teatrul Arlechino va merge
pe aproximativ acelaşi buget

ca anul trecut, respectiv aproximativ un milion de lei. Subvenţia este de 881.000 de lei,
cu 36.000 de lei mai mare decât în 2014.=====A.P.

22 de proiecte culturale
în parteneriat, propuse
Pe linia de finanţare a proiectelor culturale pusă la
dispoziţia ONG-urilor şi altor instituţii de cultură de
către municipalitate, au
fost depuse 22 de proiecte, solicitarea totală fiind
de 1,5 milioane lei. Potrivit
viceprimarului, bugetul total estimat pentru organizarea acestor evenimente
este de 3,3 milioane lei, diferenţa fiind asigurată de
iniţiatorii proiectelor. „Cele
22 de propuneri sunt în
evaluare, iar evaluarea se
va încheia la sfârşitul acestei luni, urmând ca în prima parte a lunii februarie
să fie anunţate proiectele
câştigătoare, în funcţie de
punctaj şi de suma pe care

Consiliul Local o va aloca
acestei linii de finanţare”,
a explicat Adrian Atomei.
Printre propunerile de proiecte se numără Etnovember, Târgul de carte şi
Muzică, Transilvania CorFest (festival coral internaţional), Oraşul memorabil,
eveniment organizat de ordinul Arhitecţilor, Festivalul
Pieţei Sfatului (o premieră
propusă de Muzeul Casa
Mureşenilor), Festivalul de
dans Romana (iniţiativă
care aparţine tot Muzeului
Casei Mureşenilor). Printre
propunerile în premieră se
numără şi organizarea
evenimentului „Bijuteriile
medievale ale oraşului
Braşov”.

Seniorii învaţă gratuit dansul ROMANA

Vârstnicii braşoveni au ocazia să înveţe gratuit dansul
ROMANA de la Cristina Rotundu, una dintre balerinele
Operei din Braşov, angajată a
instituţiei de cultură de mai
bine de 20 de ani.
Proiectul este realizat de
Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov alături de partenerii,
Direcţia de Servicii Sociale

Braşov şi Centrul Cultural Reduta. Cursul se derulează la
sala Clubului Pensionarilor a
Centrului Cultural „Reduta”,
Cărturarul Iacob Mureşianu
compunea, în toamna anului
1849, elegantul dans de salon
ROMANA, care adapta, sub
o formă avansată, figurile coregrafice ale unor jocuri populare româneşti: este vorba

despre Ardeleana, Haţegana,
jocul bănăţean Pe picior, Învârtita şi Braşoveanca. ROMANA se răspândea şi se
dansa la toate seratele, balurile
şi recepţiile din Ardeal, Maramureş, Banat, Crişana şi
chiar în nordul Moldovei până
la începutul celui de-al Doilea
Război Mondial.
Liana Adam

S-au împlinit 70 de ani de la deportarea
saşilor din România în Uniunea Sovietică!
Datele arată că din Braşov
au fost deportate în jur de
1800 de persoane, care erau
transportate cu trenuri de
marfă în condiţii inumane,
fără hrană. Deportările saşilor
în Uniunea Sovietică au început din 11 ianuarie 1945.
Erau excluse numai femeile

gravide, cele cu copii cu vârste
sub un an şi persoanele inapte
de muncă.
Pentru marcarea acestui
eveniment a fost realizată o
placă comemorativă ce fi depusă la Biserica Neagră din
Braşov. Mai mult, reprezentanţii Forumului Democrat al

Germanilor au deschis o expoziţie cu documente din
arhiva CNSAS privind deportarea etinicilor, cu repere considerabile legate de Braşov.
Cei care vor să viziteze expoziţia trebuie să ajungă la sediul
Forumului German din strada
dr. Gheorghe Baiulescu nr. 2

Orar patinoar: 10 – 21.30
serii de 90 min de la:
10-11.30; 12-13.30; 14-15.30; 16-17.30; 18-19.30; 20-21.30
Preţuri/serie: adulţi – 10 lei, copii, elevi, studenţi – 5 lei
Închiriere patine: 10 lei
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Moment aniversar – Mihai Eminescu –
mărturii braşovene (partea întâia)
,,Arătaţi-mi un oraş mai
patriotic ca Braşovul”.
Este mărturia junimistului Iacob Negruzzi, la
care se ralia adeseori
marele poet Mhail Eminescu, când îşi aducea
aminte de Braşov.
Nu avea decât 14 ani,
când însoţeşte la Braşov (între 1 iulie şi 21 septembrie
1864) trupa de teatru a Fani
Tardini Vlădiceascu şi în sala
de festivităţi a gimnaziului
Andrei Şaguna (pe atunci
,,Școlile centrale române”)
sunt prezentate mai multe
piese de teatru, între care şi
,,Răzvan şi Vidra” a lui B.P.
Hasdeu, condiţii în care Eminescu juca rolul Ciobanului
din această piesă. Anul următor , între 7 iunie-19 iulie
1865 documentele braşovene confirmă un nou popas al
tânărului poet, însotʼind
aceeași trupă, formată din
20 persoane, dând noi spectacole în sala Reduta din Ce-

tatea Brașovului, între
care piesa istorică ,,Radu
Calomfirescu” a lui I. Dumitrescu; ,,Războiul lui
Ștefan cel Mare cu Mathia” de I. Istrate și multe
piese frantʼuzești. Cunoscând Biserica Sf. Nicolae
şi obiceiul Junilor din
Şcheii Braşovului, scrie o
frumoasă poezie, una din
primele sale poezii, după
cea dedicată altui braşovean Aron Pumnul (originar din Cuciulata), care i-a
fost profesor la Cernăuţi.
Acum la Braşov dedică
Bisericii Sf. Nicolae din
Șchei poezia ,,Învia-vor
voievozii”, cunoscută doar
dintr-o putʼin cunoscută
publicaţie a cercetătorului
braşovean Sterie Stinghe
de la Târgu Mureş, din
care reproducem un fragment, din care se constată
referinţa directă la biserica
şcheiană şi obiceiul junilor:
,,…Dom regal cu mân-

dre turle, a lui Neagoe tesaur
Pe Mihai ce admirat-ai
în zenitul său de aur
Şi slăvit-ai a lui Radu
îndoită biruinţă
În a doua înviere s-ar
putea să n-ai credinţă?
Juni semeţi cu surle-n
frunte şi cu zumzet de cimpoaie
Scutură din letargie inimile ce se-ndoaie
Împlini-se-va destinul,
când sfărma-vor buzdugane
De vătafi şi-armaşi izbite, a cetăţii porţi duşmane…”
N-au trecut decât trei
ani şi în stagiunea anilor
1867-1968 Eminescu se
găseşte din nou la Braşov,
însoţind trupa lui Mihai
Pascali şi în sala de spectacole ,,Reduta” din Braşov au loc mai multe
spectacole, între care şi cu
celebra piesă a lui Dimi-

trie Bolintineanu ,,Mihai Viteazul după bătălia de la Călugăreni”, dată în beneficial
elevilor șaguniști, piesă în
care a jucat ca artist și compozitorul George Ucenescu,
autorul melodiei imnului
,,Deșteaptă-te Române”. De
asemenea piesa ,,Moartea lui
Mihai Viteazul la Tord” a lui
Costantin Harlepliu din
1854, păstrată în fondul de
carte veche din Șcheii
Brașovului.
Fireşte că mânat de
aceste sentimente pentru
oraşul de la poalele Tâmpei
dedică braşoveanului Andrei
Mureşianu celebrul său
poem, iar în poezia ,,Epigonii” aceluiaşi poet braşovean
îi dedică frumoase versuri,
bine cunoscute. Ulterior
brașoveanul Ion Scurtu realizează o editʼie a poeziilor
eminesciene și un alt
brașovean sustʼine în Germania teza de doctorat cu ,,Metrica lui Eminescu”.
Pr. prof. dr Vasile Oltean

Arheologii au descoperit un mormânt
mitologic al zeului morții, Osiris
O echipă de arheologi din
Spania și Italia, în colaborare
cu ministerul egiptean al
antichitătʼilor, au făcut o descoperire de exceptʼie în necropola de la Sheikh Abd
el-Qurna, din Teba (Egipt), la
800 de kilometri sud de malul
Mării Mediterane: o reproducere la scară mare a mormântului mitologic al zeului Osiris
așa cum a fost el descris în legendele egiptene, completat
cu mai multe pasaje și camere, informează ancient-origins.net.
În interiorul complexului,
cercetătorii au descoperit o

statuie a lui Osiris și o sală cu
un basorelief ilustrând un demon cu cutʼite.
Mormântul care prezintă
toate caracteristicile mormântului lui Osiris este o versiune
mai mică a Osireion-ului, construit sub faraonul egiptean
Seti I în orașul Abydos din
provincia Luxor. Cercetătorii
consideră că acest complex
nou descoperit datează din
timpul dinastiei a 25-a (760656 î.Hr.) sau dinastia a 26a (672-525 î.Hr.), bazându-se
pe compararea mormintelor
similare care contʼin elemente
osiriene. Complexul funerar

va continua să fie explorat.
Potrivit mitologiei egiptene,
Osiris, zeul lumii de dincolo,
a fost ucis de Set, zeul furtunilor, dezordinii și violentʼei,
care l-a închis pe Osiris întrun sicriu și l-a aruncat în Nil.
După ce trupul său a fost recuperat de zeitʼa Isis, Set a
fragmentat corpul în bucătʼi și
l-a aruncat înapoi în fluviu.
Isis a adunat toate fragmentele, le-a așezat împreună și
a bandajat corpul ca un întreg.
În această formă Osiris a călătorit în lumea de dincolo,
într-o barcă, și a devenit zeul
mortʼii.

Populația din Insula Paștelui ar fi
dispărut din cauza schimbărilor climatice
Multʼi oameni de știintʼă au
sustʼinut că populatʼia Rapa
Nui de pe izolata insulă din
sud-estul Oceanului Pacific a
murit din cauza epuizării resurselor naturale disponibile
pe micul petic de pământ de
doar 63 de kilometri pătratʼi.
Altʼii au sustʼinut că ar fi fost
o molimă adusă pe insulă de
europeni la începutul secolului
al XVIII-lea, care ar fi decimat populatʼia autohtonă, iar
multʼi dintre supravietʼuitori ar
fi fost luatʼi atunci ca slavi.

Autorii noului studiu sugerează că la baza declinului locuitorilor Rapa Nui de pe
Insula Paștelui ar fi putut exista mai degrabă conditʼii de
mediu decât influentʼe ale
interventʼiei umane, externe
sau interne. Thegn Ladefoged, antropolog la Universitatea din Auckland (Noua
Zeelandă), co-autor al studiului, a studiat deplasarea
așezărilor umane în diferite
părtʼi ale Insulei Paștelui și a
resurselor naturale, care su-

gerează diverse grade de eșec
în încercarea de adaptare la
schimbarea conditʼiilor de mediu. Constatările sugerează că
bariere naturale de mediu,
precum și extremele climatice, ar fi putut avea un impact
negativ asupra locuitorilor de
pe insulă, mai degrabă decât
declinul cauzat de degradarea
mediului prin epuizarea resurselor.Iar declinul populatʼiei
băștinașe se produsese, aproape sigur, cu mult înainte de
sosirea europenilor.
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Lupii fără colți

Pagină relizată de
Marian Botezatu
și Răzvan Ţirea
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Victorie cu emoţii pe semicerc

Primul joc oficial al anului 2015 a adus şi prima victorie vicecampioanei României la handbal feminin, Corona Braşov.
Formaţia antrenată de Bogdan Burcea şi Dumitru Berbece,
a transiprat însă serios pentru primele puncte ale noului an.
CSM Ploieşti a dat mari bătăi de cap ehipei de sub Tâmpa,
şi la pauză oaspetele au intrat în avantaj: 13-12, după ce
în minutul 13 scorul era 7-1 în favoarea Braşovului. Jucătoarele Coronei şi-au făcut singure meciul greu şi în actul
secund, dar până la urmă tabela a arătat o diferenţă minimă
în favoarea echipei de sub Tâmpa: 22-21. Pentru Corona
şi-au trecut numele pe lista marcatoarelor: Zamfir 7, Brădeanu
5,Tudor 2, Burghel 2, Bondar 2, Hotea 1, Briscan 1, Dincă
1, Pricopi 1. Mai multe amănunte de la jocul de aseară, care
a contat pentru etapa cu numărul 14, în numărul nostru de
mâine.

La mondiale după 10 ani

Jaroslav Obsut a atins o bornă de invidiat - a ajuns la 900 de meciuri ca profesionist
Corona Wolves Brașov a
pierdut ambele jocuri
disputate în acest weekend în Liga Mol și s-a îndepărtat de primele
două locuri, care asigură
calificarea directă în semifinalele competiției.
Hocheiştii de la Corona Braşov au ratat şansa de a se apropia de locul secund din Liga
Mol. Sâmbătă, „lupii” nu a reuşit să încurce liderul la zi din
Liga MOL, hocheiştii antrenaţi
de Jerry Andersson fiind învinși
de Miskolci, scor 2-6 (1-3, 12, 0-1), în primul meci de acasă
din 2015. Maghiarii au început
excelent disputa și conduceau
cu 3-0 în minutul 17, gratʼie
reușitei lui Dansereau și a dublei lui Dudas. Brașovenii au
redus din handicap în finalul
primei treimi prin golul marcat
de Virag și sperantʼa s-a reaprins
în tribunele patinoarului olimpic
din Brașov. Din păcate oaspetʼii
s-au distantʼat în partea secundă
decisiv. Cohen și Toth au punctat și Miskolci avea patru goluri

avans. Martin Saluga a redus
din handicap, însă ultima reușită
le-a apartʼinut tot oaspetʼilor. Cohen a marcat în secunda 11 din
repriza a treia și a stabilit scorul
final, 6-2 pentru lidera clasamentului din Liga Mol. „Uneori
trebuie să feliciți echipa adversă,
ei au fost astăzi mai buni. Prima
noastră linie a avut șanse bune
și au avut impulsuri de mai multe ori la începutul partidei, dar
a simțit stresul din primele minute și tensiunea s-a adunat pe
parcursul partidei. Meciul a devenit ușor pentru echipa adversă care a controlat jocul, în
special cu modul lor eficient de
a marca. Țin să menționez că
cei de la Miskolci sunt o echipă
foarte bună, dar și noi am avut
șansele noastre în seara asta.
Din păcate nu e suficient să ai
ocazii trebuie să le și valorifici
pe tabelă. Avem lucruri importante de învățat din această partidă și trebuie să ne pregătim
mai bine pentru următorul
meci”, a declarat la finalul jocului, tehnicianul Coronei, Jerry
Andersson.

Învinși și de Dab Docler. Duminică, „lupii" au fost învinși pe
teren propriu de Dab Docler,
scor 0-2 (0-0, 0-2, 0-0). Aflate
în luptă directă pentru locul secund, care asigură prezentʼa în
semifinale, cele două echipe au
oferit o dispută echilibrată. Din
păcate pentru fanii brașoveni,
maghiarii au punctat de două
ori în repriza secundă prin Tamas Groschl și David Szappanos și au cucerit toate cele trei
puncte. „Sunt un pic dezamăgit
după două meciuri pierdute acasă în acest weekend. Se pare că
ne-am pierdut energia. Cred că
am avut prea mare încredere în
forțele noastre. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune în
defensivă, care este, de asemenea,
foarte eficientă. Am avut și noi
câteva momente bune, dar acele
momente nu trebuie să fie singulare. Ca jucător, nu este în regulă să vânezi de unul singur
goluri, trebuie să înțelegi că faci
parte dintr-un sistem sincronizat
care trebuie să fie mereu bine
pus la punct. Aceste meciuri au
trecut și vine următorul weekend

când avem alte două meciuri
foarte importante și avem mult
de muncă până atunci pentru că
trebuie să ne ridicăm la un nivel
superior. Știu sigur că vom reveni
în forță”, a spus Jerry Andersson.
Obsut a ajuns la borna 900. Singurul moment fericit al weekendului a fost premierea
veteranului slovac al Braşovului,
Jaroslav Obsut, care a atins o
bornă de invidiat - a ajuns la 900
de meciuri ca profesionist. La
38 de ani, Osbut a bifat şi două
sezoane în NHL. Sărbătoarea
i-a fost însă stricată de cei de la
Dab Docler. La finalul acestei
săptămâni, „lupii” vor evolua
din nou în fatʼa propriilor fani în
compania formatʼiilor maghiare
Ujpest și Debreceni. În clasament, pe primul loc se află Miskolci, cu 77 puncte din 35 jocuri,
urmată de Dab Docler, 72 p (34
j), HC Nove Zamky, 66 p (35
j), Corona Wolves Braşov, 63
p (34 j), Debreceni, 46 p (34 j),
UTE, 35 p (33 j), Ferencvarosi,
31 p (33 j) și SC Miercurea
Ciuc, 18 p (34 j).

Începe balul pentru „olimpice”
Echipa de baschet feminin,
Olimpia CSU Brașov, va disputa primul joc din anul 2015,
mâine, în deplasare cu CSM
Satu Mare. Partida este o adevărată finală pentru trupa de sub
Tâmpa care se află în luptă directă cu fetele de la Satu Mare
pentru ocuparea unui loc în
play-off. Tehnicianul „olimpicelor”, Dan Calancea, are tot
lotul valid pentru partida ce se
va disputa mâine, de la ora
16.00. „Avem în față o săptămână foarte importantă. Dacă
reușim să câștigăm cele două
jocuri cu CSM Satu Mare și
Nova Vita Târgu Mureș, consider că în proporție de 90% neam îndeplinit obiectivul și vom
putea aborda restul returului cu
o altă presiune. Vom încerca să

obținem o poziție cât mai bună
la finalul sezonului regulat”, a
declarat tehnicianul „olimpicelor”, Dan Calancea. „Ne
așteaptă două jocuri foarte importante, în deplasare la Satu
Mare și pe teren propriu cu Târgu Mureș. Sunt convins că dacă
vom câștiga aceste două dispute
nu avem cum să mai pierdem
calificarea în play-off”, a spus
și președintele comisiei de sport
din cadrul Consiliului Judetʼean
Brașov, Dragoș Crăciun. Înaintea partidei cu CSM Satu Mare,
Olimpia CSU Brașov este pe
locul șapte cu 25 de puncte, în
timp ce adversarele de mâine
ocupă locul nouă cu 24 de puncte. Singura noutate din lotul
„olimpicelor” este sârboaica
Natașa Bucevac. „Sunt foarte

fericită că m-am întors la
Brașov. Este un oraș care îmi
place și sper să ajut echipa în
acest retur de campionat. Urmează câteva meciuri importante și trebuie să fim
concentrate și determinate pen-

tru a câștiga aceste partide. Cred
că Olimpia este o echipă foarte
bună, mai bună decât cea din
sezonul trecut și sunt convinsă
că ne vom califica în play-off”,
a declarat proaspăta achizitʼie a
„olimpicelor”, Natașa Bucevac.
„Consider că Natașa Bucevac
este un plus pentru echipa noastră. O cunosc foarte bine pentru
că ea a jucat în sezonul trecut
la Brașov. Sper ca duminică,
atunci când vom juca pe teren
propriu cu Nova Vita Târgu
Mureș, să avem cât mai mulți
spectatori în tribune. Este un
meci extrem de important pe
care trebuie să-l câștigăm. Avem
nevoie de aportul publicului”, a
spus antrenorul fetelor de la
Olimpia CSU Brașov, Dan Calancea.

Naţionala de handbal masculin tineret a României s-a calificat
duminică, la Piteşti, la Campionatul Mondial din 2015, la 10
ani de la ultima performanţă similară, după ce a învins reprezentativa Sloveniei, cu scorul de 27-26 (15-17), în ultimul
meci din grupa 6 europeană de calificare. Marcatorii României au fost Nistor 11 puncte, Rotaru 4, Negru 3, Şomlea 3,
Racoţea 3, Szasz 2, Burlacu 1 gol. În primul meci al zilei,
Croaţia a învins Bulgaria, cu scorul de 41-27 (19-10). Anterior,
la turneul de la Piteşti, România a învins Bulgaria, cu scorul
de 38-20 (22-9), iar apoi a remizat cu Croaţia, scor 23-23
(11-10). Astfel, România încheie pe primul loc cu 5 puncte,
la fel ca şi Croaţia, dar care este pe locul 2, cu golaveraj inferior. Pe trei este Slovenia cu 2 puncte iar ultima în grupă
este naționala Bulgariei cu 0 puncte. Tricolorii antrenaţi de
Ovidiu Mihăilă s-au calificat astfel la turneul final al CM din
Brazilia. Conform regulamentului, doar prima clasată din
fiecare din cele opt grupe europene preliminare obţine calificarea la turneul final al Campionatului Mondial under 21,
găzduit în 2015 de Brazilia. Campionatul Mondial din Brazilia
va avea loc între 19 iulie şi 2 august. La ultima participare
în competiţie, în 2005, România s-a clasat pe locul 6.

Halep vs Pliskova

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de
serie numărul 1, o va întâlni astăzi pe sportiva cehă Karolina
Pliskova, locul 22 WTA, în turul doi al turneului de la Sydney,
dotat cu premii de 731.000 de dolari. Halep a avut bye în
primul tur la Sydney. Halep şi Pliskova vor evolua în primul
meci pe arena Grand Stand. Simona Halep şi Karolina Pliskova, 22 de ani, nu au mai fost adversare până în prezent.
În primul tur al probei de dublu masculin de la Sydney, perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda),
cap de serie numărul 2, va întâlni pe terenul 9, cuplul australian James Duckworth/Chris Guccione. Perechea Florin
Mergea/Dominic Inglot (România/Marea Britanie) va întâlni
cuplul Santiago Giraldo/Joao Sousa (Columbia/Portugalia),
în primul tur al probei de dublu de la Auckland (Noua Zeelandă). Perechea Monica Niculescu/Vitalia Diatcenko (România/Rusia) va juca împotriva cuplului Cara Black/Saisai
Zheng (Zimbabwe/China), cap de serie numărul unu.

Copil în Top 200

Jucătorul de tenis Marius Copil a urcat şapte poziţii şi ocupă
locul 194, cu 254 de puncte în clasamentul ATP, el revenind
după doar o săptămână în Top 200. Victor Hănescu a coborât două locuri, până pe poziţia 132, cu 416 puncte, iar
Adrian Ungur a coborât un loc, până pe poziţia 155, cu 327
de puncte. La dublu, Horia Tecău este românul cel mai bine
clasat, staţionând pe poziţia 16 cu 3.740 de puncte, el fiind
urmat de Florin Mergea, care se menţine pe locul 24 cu
2.775 de puncte. Primele trei locuri în clasamentul ATP de
simplu sunt ocupate în ordine de sârbul Novak Djokovici,
elvețianul Roger Federer și spaniolul Rafael Nadal.

Rednic e antrenorul Petrolului

Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat pe site-ul oficial, că tehnicianul Mircea Rednic a semnat un contract valabil până la
finalul actualului sezon cu gruparea prahoveană. „Mircea
Rednic a devenit noul tehnician al FC Petrolul, antrenorul
semnând un angajament valabil până la finele actualului
sezon. În vârstă de 52 de ani, Rednic se reîntorce la cârma
lupilor după mandatul de 5 luni din 2012, când şi-a reziliat
contractul pentru a da curs ofertei de la Standard Liege”,
se arată pe site-ul fcpetrolul.ro. Mircea Rednic a antrenat
ultima dată echipa KAA Gent. Rednic a condus ieri primul
antrenament din 2015 al fotbaliștilor de la Petrolul Ploiești.

DIVERTISMENT

Zilele filmului ceh
la Sala Patria
Cu: Rudolf Hrusínský
Dramă, comedie neagră

Zilele filmului Ceh în acest sfârşit de
săptămână la Cinemateca Braşov .
Cinefilii au ocazia să vizioneze
cinci pelicule ceheşti clasice!

Duminică 18 ianuarie
◾ ora 18:00 –
Zilele filmului
Ceh: Nick Carter Superdetectiv / Adéla
jeste nevecerela
(1978)
Regia: Oldrich
Lipský
Comedie parodică
◾ ora 20:00 – Zilele
filmului Ceh: Trenuri bine pazite /
Ostre sledované
vlaky (1966)
Regia: Jirí Menzel
Cu: Václav Neckár, Josef Somr,
Vlastimil Brodský
Dramă, război

Vineri 16 ianuarie
◾ ora 20:00 – Zilele filmului Ceh
– opening: Misteriosul castel
din Carpaţi / Tajemství hradu
v Karpatech (1981)
Regia: Oldrich Lipský
O ecranizare cult a romanului lui
Jules Verne
Sâmbătă 17 ianuarie
◾ ora 18:00 – Zilele filmului Ceh: Joe
Limonadă / Limonádový Joe aneb
Konská opera (1964)
Regia: Oldrich Lipský
Cu: Karel Fiala, Rudolf Deyl, Milos Kopecký
Comedie parodică
◾ ora 20:00 – Zilele filmului Ceh:
Incineratorul / Spalovac mrtvol
(Cehia, 1969)
Regia: Juraj Herz

Program Cinemateca Patria
Astăzi 13 ianuarie
ora 20:00 – Seara filmului asiatic
Eroul / Ying Xiong/ Hero (2002)
Regia: Zhang Yimou
Acţiune, istoric

Mâine 14 ianuarie

Mica sirenă / The Little Mermaid
(SUA, 1989)
Joi 15 ianuarie 20:00
Regia: Ron Clements, John Musker
ora 20:00 – Comedy Classics
Se mărită Cathy? /That Touch of Animaţie
Mink (SUA, 1962)
Duminică 18 ianuarie
Regia: Delbert Mann
ora 11:00 – Matineu copii
Comedie romantică
Tarzan (SUA, 1999)

Comedie, muzică

ora 20:00 – Seara Doc and Roll
Marea ameţeală / Dazed and ConSâmbătă 17 ianuarie
fused (SUA, 1993)
ora 11:00 – Matineu copii
Regia: Richard Linklater

Regia: Chris Buck, Kevin Lima
Animaţie

Astăzi în Braşov
HOBBITUL: BĂTĂLIA
CELOR CINCI OŞTIRI -3D(THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES)
Regie: Peter Jackson
(AP-12) Aventuri, Fantastic, 144 min.
orele: 13:30, 18:45

Cinema
Cityplex Braşov
Str. Bazaltului nr. 2,
în incinta Eliana Mall

TAKEN 3: TEROARE ÎN L.A.
-PREMIERĂ(TAKEN 3)
Regie: Olivier Megaton
(N-15) Gen: Acţiune, Crimă, Thriller
Durata: 109 minute
orele: 13:45, 16:00, 18:30, 20:45

EXODUS:
ZEI ŞI REGI -3D(EXODUS: GODS AND KINGS)
Regie: Ridley Scott
(AP-12) Acţiune, Aventuri, Dramă, 150 min.
ora: 21:15

AL ŞAPTELEA FIU -3D(SEVENTH SON)
Regie: Sergey Bodrov
(AP-12) Aventuri, Familie, Fantastic,
102 min.
orele: 16:15, 21:45
ASTERIX:
DOMENIUL ZEILOR
-3D- DUBLAT
(ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX)
Regie: Louis Clichy, Alexandre Astier
(AG) Animaţie, 85 min.
ora: 13:15

PADDINGTON
Regie: Paul King
(AG) Comedie, Familie, 95 min.
ora: 17:00

ANNIE
Regie: Will Gluck
(AG) Comedie, Dramă, Familie, 118 min.
ora: 19:00

PINGUINII
DIN MADAGASCAR
-3D- DUBLAT
(PENGUINS OF MADAGASCAR)
Regie: Simon J. Smith, Eric Darnell
(AG) Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie,
92 min.
ora: 15:00

Marţi

Horoscopul zilei
Berbec. Chiar dacă de abia ai început munca, gândul îţi
zboară deja la altă vacanţă. Încearcă să te concentrezi mai
mult pe sarcinile pe care le primeşti.
Taur. Încearcă să nu fii prea direct/ă astăzi cu cei din jurul
tău, mai ales cu acei colegi mai sensibili. Chiar dacă te deranjează ceva, încearcă să o spui frumos.
Gemeni. Eşti foarte energic/ă astăzi, iar vestea bună este că
vei face lucruri minunate datorită acestui lucru. Dacă te vei
concentra pe proiectele potrivite, vei câştiga bani frumoşi.
Rac. Este foarte important ca astăzi să te înconjori de persoane
pozitive care te pot face să te simţi mai bine. Chiar dacă nu
ai un iubit/ă, poţi obţine afecţiune şi din alte părţi.
Leu. Astăzi, simţi nevoia de acţiune, dar şi de un pic de provocare pentru a-ţi menţine viu interesul pentru muncă. Încearcă să fii pregătit/ă pentru orice dacă vrei să nu dai greş.
Fecioară. Te adaptezi uşor oricărei situaţii şi ştii să te prefaci
atunci când este cazul. Acest lucru vei fi nevoit/ă să îl faci
astăzi, când lacrimile false te vor salva de la pedeapsă.
Balanţă. Eşti mai sensibil/ă decât de obicei astăzi, fapt pentru
care cei din jurul tău vor profita de tine. Încearcă să nu iei
decizii doar pentru că aşa eşti sfătuit/ă!
Scorpion. Încearcă astăzi să faci doar acele lucruri care îţi
aduc într-adevăr beneficii, şi nu te obosi cu sarcinile imposibile. Ai nevoie de rezultate mai mult decât oricând!
Săgetător. Astăzi, colegii tăi de serviciu ar putea să devină
retincenţi cu privire la ideile pe care le ai. Cu toate că ţi se
pun beţe în roată, superiorii tăi îţi vor aprecia dăruirea.
Capricorn. Încearcă să îţi acorzi şansa de a te simţi împlinit/ă
pe plan personal şi renunţă la sacrificiile de dragul carierei.
Atenţia ta ar trebui să se îndrepte către un iubit/ă.
Vărsător. Începe astăzi să nu te mai consumi din nimicuri,
mai ales dacă şi cei din jurul tău îţi cer acest lucru. Protejează-te de tot ce este negativ, altfel te vei îmbolnăvi.
Peşti. Astăzi vor ieşi la iveală mulţi duşmani, iar la unii dintre
ei chiar nu te aşteptai. Încearcă să nu te laşi afectat/ă, cine
trebuie să fie lângă tine va fi oricum.
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Completaţi cu cifre de la 1 la 9. Cifrele să nu se repete nici pe verticală,
nici pe orizontală şi nici în careurile mici de 3x3
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Rezolvarea sudoku din numărul trecut
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O mândrie a Bisericei Ortodoxe

Hirotonisirea ca preot a scriitorului
Gala Galaction

Sfânta noastră Biserică Ortodoxă a făcut o preţioasă
cucerire: distinsul literat, G. Galaction (Gr. Pisculescu)
nuvelistul care este o podoabă a literaturei contemporane româneşti s’a înveşmântat în rasa preoţească.
Însuşi I. P. S. S. Mitropolitul
Primat Miron Christea a hi-

rotonisit ca preot pe strălucitul
scriitor Gala Galaction.

G. Galaction este o inteligenţă vie, fortificată nu numai de
cultură religioasă, ci şi de cultura
clasică şi modernă: un mare talent de scriitor şi vorbitor; un
spirit născut, crescut şi nutrit
sufleteşte în spiritul creştin.

Acel, care scrie aceste rânduri l’a cunoscut din şcoală,
la Bucureşti. De atunci îşi
manifestă înclinările, vocaţia
pentru viaţa spirituală creştină, pentru Biserica ortodoxă, pentru monachism cu tot
cuprinsul lui de înţelepciune
şi înaltă viaţă meditativă.
Luându-şi bacalaureatul
s’a înscris la teologie. Era întâiul şi singurul tânăr din generaţia lui care făcea un
asemenea act. Pe atunci
societatea românească era
bântuită de un curent de materialism brut şi opac, care
ironiza şi ridiculiza religia,
iar tineretul era cuprins de
frigurile arivismului, de nebunia de a ajunge cât mai
repede şi cât mai sus la situaţii financiare, la posturi
de cinstire şi vanitate.
Care bacalaureat de pe
acele vremuri şi-ar fi îngrădit
visul şi ambiţia la modestul

Însemnări din expoziţie: Semnele sigure ale talentului
Pe Nicolae Barb, criticul de
artă Ermil Rădulescu îl cunoscuse cu vreo câţiva ani în
urmă, în urma anului 1988,
când trudea discret în câmpiile ori şesurile artelor plastice,
ca amator.
Barb avea „uşurinţa manevrării penelului” şi lui Ermil
i-a fost teamă, mărturisea în
„DN”, în decembrie 1988, că
„se va pierde în lucruri
mărunte, spuse repede, fără
răbdare”. De altfel, Ermil Rădulescu îşi amintea, autocitându-se (criticul se scuza, dar nu
ştiu acum dacă nu intra în ceea
ce azi se cheamă autoplagiat!)
că scria în acelaşi ziar „DN”
despre un „plastician amator
cu bucurii de zile libere”.

Rădulescu nu greşea, deoarece timpul îi era lui Barb
puţin şi „meşterea printre picături, când nu-l abstrăgea,
adică, munca diurnă de vitrinier (cu câteva succese la
activ)”. Criticul de artă prefera din acele vremuri, întinse până mai deunăzi, 1988,
adicătelea, acuarela nicolaebarbiană: „sensibilă, în albgriuri cu farmec precum un
desen pe geamul îngheţat”.
Ermil nu-l prea simţea ca
pictor, spunând-o în numele
adevărului adevărat.
În decembrie 1988, Rădulescu l-a reîntâlnit pe Barb
într-o sală („Arta”) ce-i
aparţinea integral; pe simeze, grafică şi pictură. Ermil

a auzit că la vernisaj a fost
recomandat de însuşi preşedintele Uniunii Artiştilor
Plastici din Braşov (ăia profesionişti) şi „şăf” al Oficiului de Patrimoniu Braşov,
Eftimie Modâlcă, pictor destul de zgârcit în „certificate”
de talent, care, în genere, a
încurajat numai după probe
evidente de sârg şi pasiune.
Deci, ieşirea în lume, într-o
expoziţie personală, era girată de o personalitate incontestabilă. Ermil se alătura
şi el în susţinerea artistului
amator, luând martore lucrările din decembrie 1988.
Criticul mai adăuga faptul
că Nicolae Barb a cunoscut
în ultimii doi ani (1986-

1988) şi o recunoaştere internaţională, având expoziţii
în Spania.
Aşadar, cum se arăta profilul de atunci al lui Nicolae
Barb? Ermil Rădulescu zicea
mai întâi că plasticianul avea
„un ochi ager, format la
şcoala frumosului, în largă
accepţiune”. Pictorul ştia să
privească cu insistenţă până
ce peisajul i se întipărea
memoriei cu o „suită de
intimităţi”. În urma acestei
penetraţii în realitate se discerneau ineluctabil formele
şi culorile. Nicolae Barb, ca
orice peisagist învederat, iubea culoarea şi „intensităţile
ei neaşteptate”. De aici, poate pe alocuri, şi „primejdia”

post de preot, ori la anonimatul călugăriei?
Galaction a renunţat de pe
atunci la ambiţiile lumeşti şi
la vanităţile sociale – şi nu a
făcut-o din siluire, ori din
poză, ci din porunca sufletului, cu o mistică bucurie, fascinat de o divină chemare.
Şi-a luat doctoratul în teologie la Universitatea din
Cernăuţi – şi deşi om de talent şi de mare învăţătură bisericească, nu a putut ocupa
vreo catedră la Facultatea de
Teologie, poate tocmai că era
prea deosebit, prea superior.
Nimeni nu poate spune
desamăgirea lui, în faţa atâtor stupide împotriviri care
încercau să-i năruiască visul,
fiindcă el însuşi fire modestă, delicată şi discretă – temperament de adevărat creştin
– nu a spus-o nimănui.
Şi atunci Galaction s’a
consacrat unei alte religiuni:

religia frumosului căreia i-a
slujit ca un preot devotat şi
inspirat.
Dar vocaţia bisericească
suspină în sufletul lui, vorbea
în cuvinte de flacără, îl chema
către adevăratul lui destin.
Şi astăzi în maturitatea
vârstei, în plină glorie literară
– atâta glorie cât poate da
publicul nostru – Galaction
renunţă la toate măgulirile,
la toate ambiţiile şi fastuoasele deşertăciuni ale carierei
de scriitor, pentru a se învesmânta în simplitatea sumbră
a hainei preoţeşti. Hirotonisirea lui G. Galaction este o
mare cucerire pentru sfânta
noastră Biserică Ortodoxă.
De azi încolo Biserica
noastră are un intelectual,
aşa cum au ţările din Apus.
(Carpaţii, anul II nr. 63,
luni 2 oct. 1922)

orchestraţiilor „excesiv de
dense”. Ermil le-a constatat
cu precădere în peisajele spaniole. Dar exista şi explicaţia
şocului altor privelişti. Când
revenea la matcă, „pulsaţiile
cromatice” erau mai reţinute.
Exemplul „Deltei” era concludent.
Acuarela rămânea, totuşi,
iubirea dintâi, şi Ermil Rădulescu credea că pictura înseamnă până la urmă doar
trecerea peste o graniţă artificială. Personal, Ermil în
acuarelă îl distingea mai bine
pe Nicolae, „stările fiind difuze până la incantaţie”. De
pretutindeni erau iscate lumini, valorând peisaje de „un
realism romantic”. Un reflex
de acuarelist i se păreau lui
Rădulescu şi „buchetele” de

flori înrămate cald, „cu bucuria dimensiunii gingăşiei”.
Polifonia cromatică asedia
privitorul, pur şi simplu. Întrun colţ al sălii, erau două lucrări semnate Mihai Barb.
Erau ale fiului care împărtăşea patima tatălui. Un peisaj
era „de-a dreptul remarcabil”. Avea „acurateţe” şi vădea o „privire gravă”.
La sala „Arta” un laureat
al Festivalului naţional „Cântarea României” confirma
investiţia de încredere. Calităţile lui Nicolae Barb erau,
din această clipă, indubitabile. Ce va fi, Ermil şi alţii
vor fi văzut. Totul depindea
de „nesomnul” pasiunii.
(„Drum Nou”, 28 dec. 1988)

Cristina Baciu

Iulian Cătălui
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Cum va arăta
primul SUV Jaguar

Jaguar, parte a grupului indian Tata Motors, va lansa
în acest an primul SUV al mărcii, bazat pe prototipul
C-X17 prezentat pentru prima oară în 2013, continuând campania de extindere a gamei de modele,
relatează Bloomberg.
Cu ajutorul unor vehicule
precum sedan-ul entry-level
XE şi Discovery Sport, al

mărcii-soră Land Rover, divizia britanică de lux a Tata
Motors vrea să crească vân-

zările în acest an la peste
500.000 de vehicule.
Jaguar Land Rover a comercializat anul trecut
462.678 de vehicule, în creştere cu 9% faţă de 2013.
Extinderea va continua în
2016, când va intra la vânzare
crossover-ul cu cinci locuri

BMW va lansa 15 noi modele în acest an
BMW vrea să înregistreze
în 2015 al cincilea an de vânzări record, susţinute de lansare a 15 noi modele, între
care automobilul decapotabil
serie 2 şi SUV-ul X6, şi de
redresarea cererii în Europa,
relatează Bloomberg.
„Suntem optimişti că 2015
va continua ritmul din anii
precedenţi, iar vânzările vor
creşte. Pe ansamblul Europei,
vânzările ar trebui să continue
să îşi revină, în special pe pieţele din sudul continentului,
care pornesc de la un nivel ex-

trem de scăzut”, a declarat Ian
Robertson, director de vânzări
şi marketing al BMW.
Vânzările BMW au totalizat anul trecut 2,12 milioane
de automobile, inclusiv vehicule Mini şi Rolls-Royce, în
creştere cu 7,9% comparativ
cu 2013.
Producătorii de automobile
de lux BMW, Mercedes-Benz
şi Audi concurează pentru poziţia de lider mondial pe segmentul premium, deţinută de
BMW din 2005. Anul trecut,
vânzările Audi, divizie a gru-

pului Volkswagen, aflată pe
locul al doilea pe piaţă, au
avansat cu 11%, la un nou record de 1,74 milioane de vehicule, iar decalajul faţă de
BMW s-a redus de la 79.658
unităţi la 70.619 unităţi.
Mercedes-Benz, aflată pe
locul al treilea, a înregistrat
anul trecut cea mai mare creştere a vânzărilor, de 13%, la
1,65 milioane de vehicule.
Compania a lansat modelul
GLE Coupe la salonul auto
de la Detroit. SUV-ul va concura cu BMW X6.

Românii au înmatriculat
mai puţine maşini second-hand în 2014
Înmatriculările de autoturisme second-hand s-au diminuat în România, în primele
11 luni ale anului, cu 2,05%,
până la 200.867 unităţi, faţă
de aceeaşi perioadă din 2013,
când numărul acestora era de
206.063 unităţi, relevă statistica Direcţiei Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor (DRPCIV).
Românii care vor o maşină
second-hand preferă marca
Volkswagen – 57.024 unităţi
înmatriculate din ianuarie
până în noiembrie 2014
(+8,33% faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut).
Clasamentul preferinţelor

continuă cu: Opel (35.960
u n it ă ţ i, - 1 , 4 0 % ) , Fo r d
(23.644 unităţi, -2,33%),
Audi (13.217 unităţi, -6,30%)
şi BMW (13.155 unităţi,
+3,40%), transmite drpciv.ro.
Dacia se află în a doua
parte a topului, cu 865 de
exemplare second-hand
înmatriculate în intervalul
ianuarie – noiembrie din anul
anterior (+65,39%, comparativ cu perioada similară din
2013). Sub 10.000 de autoturisme rulate înmatriculate
au fost consemnate, în primele
11 luni ale anului trecut, în
cazul: Skoda (8.921 unităţi,
+9,22%), Renault (8.061,

-7,71%), Mercedes Benz
(7.600 unităţi, -8,30%) şi
Peugeot (4.190 unităţi,
-12,27%).
La capitolul mărci exotice,
statistica arată în perioada
ianuarie – noiembrie 2014,
astfel: Maserati, cu 9 unităţi
(+28,57%), Lincoln (8 unităţi,
+14,29%), Morgan (3 unităţi,
+200%) şi Lotus (două exemplare, +100%), Alfa Romeo
(749 unităţi, -46,58%), Vauxhall (203 unităţi, -15,77%),
Dodge (45 unităţi, -6,25%),
Cadillac (15 unităţi,
-44,44%), Lada (15 unităţi,
-11,76%) şi Ferrari (10 unităţi, -23,08%).

F-PACE, a anunţat compania.
Jaguar Land Rover investeşte 3,5 miliarde de lire sterline
(5,3 miliarde de dolari) în anul
care se va încheia în martie,
pentru extinderea gamei, pe
fondul concurenţei puternice.
În 2015, Jaguar va începe
livrarea limuzinei XE, cunoscută în Marea Britanie sub
numele de saloon XE, care
va fi cel mai ieftin model al
Jaguar, de circa 27.000 de lire
sterline, şi va concura modelul
BMW serie 3.
XE este un test major pentru capacitatea Jaguar de a
concura pe segmentul cumpărătorilor entry-level de
maşini de lux, după ce în deceniul trecut a oprit producţia
X-Type din cauza vânzărilor
dezamăgitoare.
Incluzând SUV-ul Land
Rover Discovery Sport, compania vrea să lanseze în acest
an 12 noi vehicule.

Tehnologie NASA la Nissan

Concerul Nissan şi agenţia americană NASA au semnat
un parteneriat pentru construirea unui vehicul autonom.
Termenul de realizare este prevăzut în următorii cinci
ani. Concepţia şi testarea vor avea loc în Silicon Valley.
Nissan şi-a propus ca în 2020 să vândă maşini autonome,
iar NASA foloseşte proiectul pentru dezvoltarea roverelor
destinate explorării altor planete.

Inovaţie Honda. CR-V inteligent

Honda a anunţat
că pe noul CR-V
va fi implementat
un sistem capabil
să anticipeze intenţiile participanţilor la trafic prin
intermediul unui
control automat a vitezei de croazieră intitulat Intelligent
Adaptive Cruise Control. Sistemul i-ACC monitorizează
în mod constant nu doar maşina din faţă, ci şi cele din
lateral, aplicând un algoritm complex de predicţie capabil
să reacţioneze cu până la 5 secunde înainte de apariţia
unei maşini pe banda de deplasare.

Maşina Google-producţie de serie
Google a prezentat maşina cu care vrea să revoluţioneze
industria automobilului. Mașina autonomă are o serie de
modificări faţă de cea concept care permit omologarea
pentru drumurile publice. Astfel, dispune de pedale şi
volan pentru a permite intervenţia şoferului, are oglinzi şi
roţi mai mari, iar farurile sunt funcţionale. Senzorii, radarele
şi camerele video au fost reamplasate. Google anunţă
că șoferii vor avea ca principala funcţia supravegherea:
„Folosind temporar comenzile manuale, doar atunci când
este nevoie, publicul va ajuta compania să testeze și să
învețe despre comportamentul rutier autonom”.

